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Maj to miesiąc rozkwitających bzów, pachnących konwalii, budzących się uczuć i słowiczych 
wzruszeń. Podczas dni majowych, przy majowym nabożeństwie, jesteśmy w stanie więcej 
obiecać Maryi, zasypać Ją wyznaniami miłości i większej wierności, a także darami 
związanymi z pracą nad sobą, podjętą właśnie dla Niej. Przykład takiej - młodzieńczą miłością 
motywowanej - pracy duchowej dał 18-letni wychowanek Ojca Kentenicha, Józef Engling. Być 
może jego pomysłowość zarazi nas i zachęci do nowatorskiej czci Maryi, do wynalazczości w 
udowadnianiu Jej naszego oddania, zaufania, tęsknoty i współpracy.  

Oto bukiety majowe Józka Englinga  

"Bukiety majowe z ogrodu mojego serca przyniesione Królowej Majowej w maju 1916 r. 
Matko, Tobie poświęcam ogród mego serca, dla Ciebie chcę tu zasadzić i pielęgnować:  

I. Różę miłości i szacunku  

Ta róża symbolizuje jednocześnie Ciebie, o Matko. Tak jak róża jest królową kwiatów, tak Ty 
bądź Królową mojego serca.Tobie, mojej Królowej oddaję wszystko do wolnego 
rozporządzania, a zwłaszcza: 

1. akty oddania się Tobie 
2. rozszerzanie Twojej czci  
3. czytanie o Tobie  
4. rozmawianie o Tobie  
5. pozdrawianie Twojego obrazu  
6. odwiedzenie Twego Sanktuarium  
7. różaniec  
8. komunię świętą  
9. duchową komunię  

10. czyn apostolski  

11. uczynienie Ciebie ośrodkiem mojego dnia  
12. akty strzeliste  

II. Niezapominajkę wierności w Twojej służbie  

Wierność tę chcę strzec przez:  

1. porządne wykonywanie modlitw sodalicyjnych  
2. przygotowanie się do spotkania grupowego  
3. uwagę przy czytaniu duchowym  
4. gruntowne studium  
5. zachowanie ciszy w sali przeznaczonej do nauki i czytania  
6. zachowanie ciszy po dzwonku  
7. dobre przygotowanie oficjów  
8. szczególnie porządne ścielenie łóżka  
9. porządek w szafie  
10. podążanie za natchnieniami łaski i za głosem sumienia  

 

 



 

III. Fiołek pokory i skromności  

Fiołek ten chcę pielęgnować przez: 

1. cierpliwe przyjmowanie uwag  
2. przebaczanie innym, jeśli mnie obrażą  
3. radosne posłuszeństwo  

IV. Niecierpek krzyża i ofiary  

Uda się on dzięki:  

1. cierpliwemu znoszeniu nieprzyjemności  
2. powściągliwemu zachowaniu się  
3. uprzejmości wobec innych  
4. przezwyciężaniu się przy stole  
5. dobremu dotrzymywaniu postanowienia szczegółowego  
6. czytaniu savoir vivre  
7. wyświadczeniu innym przysług  
8. innym ofiarom  

V. Lilię niewinności  

1. strzeżenie oczu, zwłaszcza na sali sypialnej  
2. zachowanie ciszy na sali sypialnej  
3. modlenie się o to [o czystość - przyp. AK] w czasie Komunii Świętej  

Matko, Tobie przynoszę siebie całkowicie na ofiarę, Tobie oddaję się całkowicie ze 
wszystkim, czym jestem i co posiadam. Matko, uczyń ze mną co zechcesz. Nic nie chcę od 
Ciebie wypraszać. Tylko pozwól mi Ciebie kochać, kochać i czcić bez końca".  

Fragment zaczerpnięto z jego Dzienniczka duchowego "Josef Engling. Briefe imd 
Tagebuchnotitze" T.l, oprac. P.Hannappel, Schoenstatt-Valiendar 1979, s.260-265.  
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